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Mēra gaļu var ēst. Bet neļauj. Kāpēc?
Uz jautājumiem atbild PVD Veterinārās
uzraudzības departamenta direktore Kristīne
Lamberga.
http://www.la.lv/mera-galu-var-est-bet-nelaujkapec/

VID nobijies un joprojām nav paziņojis,
ka mikrouzņēmumus nelikvidēs
Pagājis teju mēnesis, kopš Saeima atcēla lēmumu
likvidēt mikrouzņēmumus un obligāti likt maksāt
sociālās iemaksas. Tā vietā pēc premjera Māra
Kučinska ierosinājuma deputāti atbalstīja ieceri
pacelt mikrouzņēmumu nodokli – lai vilks paēdis,
bet kaza vēl dzīva. Tomēr, kā norāda
mikrouzņēmumu vadītāji, vēstuli no Valsts
ieņēmumu
dienesta
(VID)
pārvaldītās
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par
iepriekš sludināto grozījumu atsaukšanu neviens
joprojām nav saņēmis. Uzņēmēju sarakstē ar VID
pēdējā vēstule EDS sistēmā joprojām ir no
novembra par obligāti maksājamiem sociāliem
nodokļiem no 1. janvāra…
http://www.la.lv/vid-neatsauc-novecojusas-zinas/

LBLA: Latvijā joprojām bio produktus
saražo vairāk nekā pārstrādā
Latvijā starp bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošanas un pārstrādes apmēriem
joprojām pastāv disproporcija, jo saražo vairāk
nekā pārstrādā, tāpēc ir būtiski attīstīt tieši
pārstrādi, aģentūrai LETA sacīja Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA)
valdes loceklis un SIA “Aloja Starkelsen” valdes
loceklis Jānis Garančs
http://www.la.lv/lbla-latvija-joprojam-bioproduktus-sarazo-vairak-neka-parstrada/
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Īpašs notikums: Latvijā radīti šķiedras
lini ar baltiem ziediem
Latvijas selekcionāri reģistrācijai pieteikuši jaunu
šķiedras linu šķirni, ko plānots nosaukt par godu
Viļāniem. Jauna vietējā linu šķirne pieteikta
reģistrācijai pirmo reizi pēdējo 70 gadu laikā.
http://www.la.lv/raditi-skiedras-lini-ar-baltiemziediem/

Uzņēmēji vēlas pārskatīt prasības
viesstrādnieku piesaistīšanai
Uzņēmēji arvien uzstājīgāk aicina politiķus domāt
par viesstrādnieku piesaistīšanu, jo ir darbi, kuros
neviens nepiesakās strādāt. Ārzemnieku nolīgšanā
ir ļoti striktas atalgojuma prasības – jāmaksā
vismaz vidējā alga valstī un vienalga – vai tiek
meklēts programmētājs vai ogu lasītājs.
Mēģinājums ņemt vērā katras jomas specifisko
situāciju izsaucis pretestību un diez vai valdība
spēs šajā jautājumā vienoties.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.01.2017-uznemejivelas-parskatit-prasibas-viesstradniekupiesaistisanai.id89232/

Dārgāks kļūst gan piens un kafija, gan
citi produkti
Piena produktu cenas jau pieaugušas vidēji par 15
% un, visticamāk, turpinās kāpt. Cenu pieaugums
gaidāms arī kafijai, cukuram un augu eļļām,
otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/…/dargaks-klust-gan-piens-unkafija-gan-ci…
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Lauksaimnieki Vidzemē bažījas par
sala nodarīto skādi sējumiem
Sals šā gada sākumā varētu būt kaitējis graudaugu
sējumiem Vidzemē, savukārt citos Latvijas
reģionos sals nav nodarījis acīmredzamu postu
graudaugu sējumiem, pastāstīja aptaujātie
lauksaimnieki.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauks
aimnieki-vidzeme-bazijas-par-sala-nodaritoskadi-sejumiem.d?id=48438853

Vidējā piena iepirkuma cena gada laikā
augusi par 38,5%
Latvijā vidējā piena iepirkuma cena pagājušā
gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ir
pieaugusi par 7,6%, savukārt salīdzinājumā ar
2015.gada decembri ir palielinājusies par 38,5%,
liecina
Latvijas
Piensaimnieku
centrālās
savienības (LPCS) provizoriskie dati.
http://www.la.lv/videja-piena-iepirkuma-cenagada-laika-augusi-par-385/

Starptautiskā graudu padome (IGC) ir izsludinājusi konkursu uz vakanto
izpilddirektora amatu
http://www.zm.gov.lv/presei/starptautiska-graudu-padome-igc-ir-izsludinajusi-konkursu-uzvakanto-i?id=8517

Dzīvnieka īpašnieks pats varēs veikt
mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju
datubāzē
Lai samazinātu administratīvo slogu mājas
(istabas) dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar
mikroshēmu
apzīmēto
suņu
reģistrāciju
Lauksaimniecības datu centra (LDC) vienotajā
reģistrā, valdība otrdien, 24.janvārī, apstiprināja
Zemkopības ministrija sagatavotos grozījumus
dzīvnieku reģistrācijas kārtībā.
http://www.losp.lv/node/4469
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Varēs saņemt atbalstu par konsultāciju sniegšanu akvakultūras uzņēmumiem
Otrdien, 24. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu
projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF) pasākumā “Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju
pakalpojumi”. Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu akvakultūras attīstību un
konkurētspēju.
http://www.zm.gov.lv/presei/vares-sanemt-atbalstu-par-konsultaciju-sniegsanu-akvakulturasuznemumi?id=8512

Iecerētas izmaiņas Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Lai ieviestu ES tieši piemērojamos normatīvos aktus un pilnveidotu pārtikas aprites uzraudzību,
valdība otrdien, 24.janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrija sagatavotos grozījumus Pārtikas
aprites uzraudzības likumā.
http://www.zm.gov.lv/presei/ieceretas-izmainas-partikas-aprites-uzraudzibas-likuma?id=8513

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES tirdzniecības līgumi nedrīkst vājināt
Latvijas lauksaimniecību
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 23. janvārī, ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē norādīja, ka ES starptautiskās tirdzniecības
stratēģijai ar trešajām valstīm ir jābūt ļoti pārdomātai attiecībā uz ES lauksaimniecības nozari.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-tirdzniecibas-ligumi-nedrikstvaj?id=8511

Latvijas sniega krabju zvejas kuģis
“Senators” Norvēģijā aizturēts
nelikumīgi LNT Latvija
http://skaties.lv/…/latvijas-sniega-krabju-zvejaskugis-se…/ …

Jauno zemnieku klubs meklē iedvesmu
Lejaskurzemē
No 20.-21. janvārim biedrība ''Latvijas Jauno
zemnieku klubs'' (JZK) devās savā pirmajā
pieredzes apmaiņas braucienā 2017. gadā.
Brauciens notika uz Kurzemi, aptverot Ēdoles,
Dunalkas, Grobiņas, Vērgales un Tadaiķu
pagastus kopā viesojoties sešās saimniecībās,
stāsta tā dalībnieki.
http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/jaunozemnieku-klubs-mekle-iedvesmu-lejaskurzemeInfolapa_4_27.01.2017.
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27.februārī Vispasaules NVO diena
27.februārī visā pasaulē jau sesto gadu tiks
atzīmēta Vispasaules Nevalstisko organizāciju
(NVO) diena! Tā ir Latvijā radusies iniciatīva, kas
tika aizsākta 2009. gadā un to iniciēja Mārcis
Liors Skadmanis un biedrība “Latvijas Pilsoniskā
alianse” (eLPA).
http://nvo.lv/…/svinesim-kopa-vispasaulesnevalstisko-orga…/

Kā top?: Kūdras substrāta maisījumi
SIA Laflora
Šajā piektdienā portāls db.lv saviem lasītājiem
piedāvā ielūkoties SIA Laflora ražotnē, kur tiek
pārstrādāta kūdra.
SIA Laflora Latvijas kūdras ražošanas un
pārstrādes industrijā strādā jau 20 gadus.
Uzņēmums veic pilna cikla ražošanu - apgūst
purvus, sagatavo laukus, veido infrastruktūru,
iegūst materiālu un nodarbojas ar tā pārstrādi un
tirdzniecību.
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-kudrassubstrata-maisijumi-sia-laflora-459118 …
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LOSP medijos:
*) LOSP izpilddirektors Guntis Vilnitis LNT Latvija Ziņās "Pieaug kaņepju audzēšanas apjomi"
http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/807651?autostart=true
*) 26.01.2017. LOSP: Lauksaimnieki satraukušies par nodokļu politikas, enerģētikas un
KLP nākotni
http://www.losp.lv/node/4471
*) 26.01.2016. www.rujiena.lv LOSP: Lauksaimnieki satraukušies par nodokļu politikas,
enerģētikas un KLP nākotni
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv&p1=0&p2=4181
*) 23.01.2017. plkst. 16.05 Latvijas Radio raidījumā "Pēcpusdiena" - Latvijā bioloģisko
lauksaimniecības
produkciju
saražo
vairāk
nekā
pārstrādā"
Biedrība LBLA vadītājs Gustavs Norkārklis
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/latvija-biologisko-lauksaimniecibas-produkciju-sarazovairak-nek.a80601/#login

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra numurā
Žurnāla janvāra numurā lasiet interviju ar
Lauksaimnieku
organizāciju
sadarbības
padomes
valdes
priekšsēdētāju
Edgaru
Treibergu par nevalstisko organizāciju spējām
lobēt biedru intereses, lauku attīstības
jautājumiem un šogad veicamajiem darbiem.
http://www.losp.lv/node/4473
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LAD aktualitātes:
31.janvāris Beidzas pieteikšanās pasākumam "Datu vākšana"
1. februāris Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"
6. februāris Beidzas pieteikšanās pasākumam "Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2017.gadā"
Skatīt nedēļas kalendāru Platību maksājumu kalendārs

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Augļkopju asociācijas aktivitātes:
Latvijas Augļkopju asociācija aicina ikvienu interesentu piedalīties dzērveņu un krūmmelleņu
audzētāju kopsapulcē, kas norisināsies 03.02.2017 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā
(Salaspils). Sākums pulksten 11.00. Sīkāka informācija būs pieejama www.laas.lv
Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” aktivitātes:
31.janvāris, plkst.15.00 Seminārs ““Kā Reģistrēt saimniecisko darbību” un no pelēkā kļūt par
balto (norise: Ropažu novada bibliotēkas telpās, Ropaži, “Modriņi”)
7.februāris, plkst.15.00 Seminārs ““KĀ KĻŪT PAR MĀJRAŽOTĀJU” (norise: Ropažu novada
bibliotēkas telpās, Ropaži, “Modriņi”)
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

Siera klubs aktivitātes:
31.janvārī dodamies uz lielu pasākumu - uz Latgali, uz Andrupenes lauku sētu, kur būs tikšanas ar
Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla vadību un Latgales Kulinārā mantojuma centra biedriem - jaunu
darba vadlīniju izstrāde Biedrības "Siera klubs" pārraudzībā janvārī - jūnijā mūsu valsts 100gadei par godu Latvijas kulinārā mantojuma recepšu vākšana.
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv
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Ropažu Garkalnes partnerība" aktivitātes:
7.februārī plkst.15.00 Ropažu novada bibliotēkā, "Modriņi", Ropažos, biedrība "Ropažu
Garkalnes partnerība" sadarbībā ar Ropažu novada bibliotēku organizē semināru "Kā kļūt par
mājražotāju". Informatīvajā seminārā būs iespējams uzzināt, kas ir mājražotājs, kas var kļūt par
mājražotāju, cik vienkārši ir iespējams piereģistrēties Pārtikas Veterinārajā dienestā un kur drīkst
pārdot savu saražoto produkciju.
Kontaktinformācija:
Eva Haberkorne-Vimba Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Administratīvā vadītāja
Mob.29210007 Eva.haberkorne@gmail.com
Latvijas Dārznieks aktivitātes:
17.februārī Bulduros ikgadējā dārzkopības konference – aicināti visi interesenti.

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē
sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus Mālpils Biotehnoloģiju Centrā
(MBC), kur varēs iepazīties:
- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu;
- ar slieku audzēšanu un barošanu;
- ar biohumusa ražošanu;
- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām;
Dalības maksa - 10eur/no cilvēka.
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712

Dokumenti saskaņošanā:
Līdz 31.01. „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” http://www.losp.lv/node/4453
Līdz 31.01. "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām”
http://www.losp.lv/node/4432
Līdz 2.februārim "Sēklaudzēšanas noteikumi" http://www.losp.lv/node/4474

LDC aktualitātes:
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2017. ir jāiesniedz no
01.01.2017. līdz 31.01.2017. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas
dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām. Ziņas nav jāiesniedz par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām) un bišu saimēm (par bišu
saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).
Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2016. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2017. līdz
31.01.2017.
Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas
novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo
ar pārvietošanas deklarāciju.
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Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz
līgums. Informācija šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
Kamēr
nav
noslēgts
datu
ievades
līgums,
spēkā
ir
veidlapas
–
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē
(arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914
pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914

Izstādes un citi pasākumi:
Konference - Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas
izmantošanas kontekstā http://www.losp.lv/node/4470
24.janvāris - Meža resursi energosektoram. Zviedrijas pieredze http://www.losp.lv/node/4450

Izstādes:
Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā
lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu
spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un
izplatītājiem. Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt
konkurentus? Tad piedalieties „Nature Expo 2017”!
Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo
2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu!
Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai
-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016!
Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot
kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties!
Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs
Mob. +371 26579824
Tālr. +371 67065009
Fakss: +371 67067551
E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv
www.bt1.lv
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Jūsu iespējas izstādē:
prezentēt savu tehniku, preces un
pakalpojumus;
stimulēt produkcijas noietu un palielināt
darījumu apjomu;
atrast uzticamus izplatītājus;
iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā,
Eiropā un pasaulē;
iegūt jaunus klientus un sadarbības
partnerus;
saņemt jaunus pasūtījumus;
smelties jaunas idejas biznesa attīstībai;
iegūt informāciju par jaunumiem nozarē
no pirmavotiem;
satikt nozares ekspertus un piedalīties
nozares gada notikumā!

Izstādes apmeklētāji:
lauksaimnieki;
mežsaimnieki;
zemkopji;
dārzkopji;
mežu īpašnieki;
mežizstrādes un
lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji;
tirdzniecības pārstāvji;
nozaru speciālisti;
un citi, kas darbojas šajās
nozarēs.

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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